
Zarządzenie Nr 117/2022 

Wójta Gminy Lichnowy 

z dnia 20 września 2022 r.  

 

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Lichnowy 

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 )  w związku z art.26 ustawy z dnia 15 września 2022r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 

( Dz.U. z 2022 r., poz.1967) zarządzam, co następuje: 

 

                                                                  § 1. 

Upoważniam Panią Dorotę Stępniak podinspektora ds. gospodarki przestrzennej, ochrony 

środowiska i rolnictwa w Referacie Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Lichnowy do 
prowadzenia postępowań dotyczących wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych, o którym 
mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz.U. z 2022 r., poz.1967), w tym  do 
weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku, wydawania w tych sprawach zaświadczeń oraz przekazywania 
informacji o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych, z wyłączeniem prawa do wydawania w 
tych sprawach decyzji administracyjnych. 

§ 2. 

Upoważnienia wskazanego w § 1 niniejszego zarządzenia udzielam na czas realizacji postanowień 

ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w 

związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz.U. z 2022 r., poz.1967), z możliwością jego odwołania lub zmiany. 

Upoważnienie wygasa w razie przeniesienia na inne stanowisko lub ustania stosunku pracy.  

 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia polecam Sekretarzowi Gminy Lichnowy. 

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20.09.2022 r.  

 

 

 

 



 

                Lichnowy, dnia 17.09.2021 r.  

SG.0052.21.2021 

Upoważnienie 

Na podstawie art.143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  

( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1540, art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.735)   

 

                                                              upoważniam 

Panią Annę Stachowiak Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego  

w Urzędzie Gminy Lichnowy  

1) do wydawania i podpisywania w imieniu Wójta Gminy Lichnowy: 
- zaświadczeń potwierdzających określone fakty lub stan prawny, wynikających  

   z dokumentów będących w zasobach Referatu Rozwoju Gospodarczego, 
-   zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, 

-    pism w sprawie nadawania numeracji porządkowej nieruchomościom, 
-  zaświadczeń, protokołów, adnotacji urzędowych, zawiadomień, wezwań, informacji  

i innych pism w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

-    wezwań, protokołów, adnotacji urzędowych, zawiadomień oraz innych pism w sprawach 

dotyczących przestrzegania postanowień regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Lichnowy. 

2) do udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, poza 

wydawaniem w tych sprawach decyzji administracyjnych. 

 

1. Upoważnienia niniejszego udzielam na czas nieokreślony począwszy od dnia 01.10.2021 r. , 

jednak nie dłużej niż na czas zatrudnienia na w/w stanowisku.  

2. Niniejsze upoważnienie nie upoważnia do udzielania dalszych upoważnień.  

3. Upoważnienie może zostać cofnięte lub zmienione w każdym czasie.  

 

……………………………………………………………… 

( podpis i pieczęć Wójta Gminy Lichnowy)  

 

Przyjąłem/Przyjęłam * do stosowania i odpowiedzialności: 

…………………………………………………………………………. 



( data i podpis pracownika) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 


